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Juan Carlos Olivares S’hauria de promoure una realitat bicèfala
entre el Lliure de Gràcia i Montjuïc per
respectar tant el passat com el futur

El Lliure de Gràcia

E
l 13 de febrer passat, el
Butlletí Oficial de l’Estat
(BOE) informava pun-
tualment del concurs
per licitar la primera

fase de les obres de reforma de la
sala que posseeix, per cessió de la
cooperativa La Lleialtat, la Funda-
ció Teatre Lliure, en el número 47,
del carrer Montseny. Obres pressu-
postades en 1.228.415,16 euros
(IVA inclòs), amb un període
d’obres fixat en dotze mesos a par-
tir de l’adjudicació del concurs.
Amb l’asèptica firma de l’Estat, el
futur immediat del Teatre Lliure de
Gràciahacomençataconcretar-se.
Fa dos anys, les perspectives no
eren tan falagueres. Ferran Masca-
rell expressava els seus dubtes
sobre lapossibilitatquelasalaesre-
obrís amb el logotip del Lliure a la
façana. Al·legava sobrecostos i as-
senyalava el Lliure com un focus
d’excés d’oferta davant la modera-
ció del Teatre Nacional. Una clara
insinuació sobre la inconveniència
de reobrir el Lliure de Gràcia.

Uns mesos abans, la cooperativa
La Lleialtat havia pres posició en
aquest litigi encobert entre apoca-
líptics i integradors, i havia decidit,
en junta rectora, fer donació de
l’immoblea laFundacióTeatreLliu-
re, amb dues condicions molt inte-
ressants i determinants: l’edifici
tornaria a mans de la Cooperativa
en cas que cessés l’activitat escèni-
ca o desaparegués la Fundació Tea-
tre Lliure. Quedava així fixat un
destí en comú. Un senyal inequívoc
per a tots els qui van exercir d’ad-
vocat del diable.

Fa pocs dies, Àlex Rigola donava
per segur que la reorganització dels
espais escènics del Lliure es resol-
dria a favor de Gràcia, a disposició
del públic a partir de la temporada

Façana del Teatre Lliure de Gràcia, que ha vist com es desbloqueja el seu futur amb el concurs públic de la primera fase de les seves obres ■ ARXIU

2008-09. Es tancava l’Espai Lliure
per retornar-li la funció desala d’as-
sajos, tal com estava previst en el
projecte original de Fabià Puigser-
ver. Un espai condicionat per a 250
espectadors, més còmode i adap-
tat, tot i que amb la desaparició del
balcó que abraçava la sala.

Tot i que la breu experiència a
l’Espai Lliure, amb una programa-
ció molt coherent a partir de les lí-
niesdibuixadesperJoanOllé,pugui
pesar, i ho ha de fer, sobre la futura
oferta teatral a Gràcia, és fàcil en-

devinar que la intensa història que
guarden aquelles parets –amb
molts més èxits que fracassos— es
deixarà notar. La mesura àuria sen-
timental del Lliure del carrer Mont-
seny és un paràmetre difícil de vo-
rejar. Els que tinguin vincles histò-
rics personals –com el mateix
Rigola— voldran reprendre aquest
fil emocional amb la continuïtat ar-
tística i els nous no podran sostreu-
re’s a la temptació d’entrar-hi.

A dues temporades vista és im-
possible imaginar l’equilibri pensat

entre Montjuïc i Gràcia. Però seria
estrany un sistema de comple-
mentarietat com el que existia
entre el Teatre Fabià Puigserver i
l’Espai Lliure. Seria molt més inte-
ressant crear una tensió fraternal
entre les dues seus, una connexió
invisible que travessés la ciutat i re-
troalimentés el prestigi de la insti-
tució. Un repartiment de poders
pensat obra a obra. Una criatura
artística bicèfala per respectar
–d’una vegada en aquesta ciutat—
tant el passat com el futur.

La mesura àuria
sentimental del
Lliure del carrer
Montseny és un
paràmetre difícil de
vorejar

Quadern de teatre

La reinvenció del ritual
@ L’excepció emocional de la sala
de Gràcia dins l’imaginari teatral
de la ciutat és un fet –potser només
generacional— sobre el qual ningú
demana explicacions. Una anàlisi
objectiva del lloc no ofereix respos-
tes dignes de consideració. Un local
que fa cantonada amb el carrer
MontsenyiLeopoldoAlas,alcordel
barri de Gràcia. Arquitectura de
noblesa menestral aixecada el
1892 per albergar la cooperativa La
Lleialtat, escissió de la Cooperativa
de Teixidors a Mà, la seu de la qual
ocupa ara el Teatreneu.

Un espai anodí, pràcticament
quatre parets, la vibració oculta del
qual va captar de seguida Fabià
Puigserver. Quan s’inaugura el Lliu-

re de Gràcia el 2 de desembre de
1976 amb Camí de nit, després de
passar literalment per les mans re-
paradores i constructores de la jove
companyia, el compromís senti-
mental entre la sala i el públic se se-
gella de forma immediata. L’única
explicació possible –a més de la in-
negable qualitat— és la influència
que va exercir Puigserver en el ma-
teix concepte de la sala.

Amb el Lliure, Puigserver recrea
la idea de ritual, concepte que va in-
tentar també aplicar al Palau de
l’Agricultura, amb els seus velluts
vermells i les fustes fosques. En
aquells temps d’obert rebuig a les
cerimònies heretades, a Gràcia es
va preparar un espai perquè el pú-

blic s’acostés al teatre sent còmpli-
ce d’un acte extraordinari. Una
sala que canviava constantment,
una caixa màgica; a l’exterior, im-
pertorbable en la seva anodina apa-
rença,a l’interior,dedimensionsdi-
fuses, només al servei de la mesura
de la imaginació.

Puigserver va sotmetre el Lliure
de Gràcia a un radical exercici de
permanent metamorfosi que va
acabar per impregnar l’experiència
teatral d’un públic inusitadament
fidel i còmplice. S’anava al Lliure
per submergir-se en el teatre, per
participar en una cerimònia, en
una celebració. No és gens estrany
que fins ara l’acompanyi la nostàl-
gia del dia després de la festa.L’espai escènic del Lliure de Gràcia feia còmplice el públic ■ ARXIU


